
Aanpassing hoofdstukken 1 tot en met 7 Mandaatbesluit 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2016 een aantal aanpassingen in

de mandaten van hoofdstuk 1 tot en met 7 behorend bij het Mandaatbesluit 2016 vastgesteld. Deze

aanpassingen treden in werking op 1 januari 2017.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

In zijn vergadering van 21 december 2016,

Gelezen voorstel met reg.nr. 6539608,

Besluit

De voorgestelde aanpassingen in de hoofdstukken 1 tot en met 7 behorend bij het Mandaatbesluit 2016

vast te stellen.

De secretaris,

Mr.drs. I.A.M. Woestenberg,

De burgemeester,

Mr.dr. A.G.J.M. Rombouts

 

Hoofdstuk 1 (Algemeen)

Specifieke bepalingen /

instructies

SubmandaatMandaatBevoegd or-

gaan

OmschrijvingNummer

Betalingen geschieden op

basis van handtekeningen

van 2 personen.

controller; de door de direc-

teur in dit kader aangewe-

zen vervangers

directeurB&WHet doen van betalingen.1.4.2

(dit mandaat

vervalt)

 afdelingshoofddirecteurB&WHet beslissen op verzoeken inge-

volge Hoofdstuk II van de Wet

1.5.2

(nieuw man-

daat) hergebruik overheidsinformatie,

waarvan de voorbereiding c.q.

uitvoering aan de sector is opge-

dragen.

 afdelingshoofddirecteurB&WHet beslissen op verzoeken inge-

volge artikelen 30, derde lid, 35,

1.5.3

(nieuw man-

daat) 36, 38, tweede lid, 40 en 41 van

de Wet bescherming persoons-

gegevens, waarvan de voorbe-

reiding c.q. uitvoering aan de

sector is opgedragen.

Hoofdstuk 2 (BAZ)

 afdelingshoofddirecteurBurg.Het beslissen op aanvraag om

verlenen van ontheffing van

2.4.8

de termijn waarbinnen schrifte-

lijk kennisgeving moet worden

gedaan van een betaald voet-

balwedstrijd, zoals bedoeld in

artikel 2:31 lid 4.

 afdelingshoofd

en door het afdelings-

hoofd aangewezen mede-

werkers

directeurB&W / Burg.Het opvragen van inlichtingen

bij de Justitiële Documentatie-

dienst en/of bij de politie in

verband met de gedragseisen,

2.4.17

zoals bedoeld in de Drank- en

Horecawet, in de Horecaveror-

dening, in artikel 3.6 van de

Algemene Plaatselijke Verorde-

ning, in de Wet op de kansspe-

len en het Speelautomatenbe-

sluit.

 afdelingshoofddirecteurBurg.Het buiten behandeling laten

van een aanvraag om een ex-

2.4.33

(dit mandaat ver-

valt) ploitatievergunning zoals be-

doeld in artikel 2.3 lid 6.

 afdelingshoofddirecteurBurg.Het beslissen op een aanvraag

tot wijzigen van een leidingge-

2.4.33

(nieuw mandaat)

vende op het aanhangsel van

de exploitatievergunning zoals

bedoeld in artikel 2.3 lid 5.

 afdelingshoofddirecteurBurg.Het niet in behandeling nemen

van een aanvraag om een ter-

2.4.42

(dit mandaat ver-

valt) rasvergunning zoals bedoeld

in artikel 4.5 lid 3.
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 afdelingshoofddirecteurBurg.Het beslissen op een aanvraag

voor een ontheffing van de

2.4.46

(nieuw mandaat)

sluitingstijden in het geval van

bijzondere gelegenheden zoals

bedoeld in artikel 5.3 lid 2

juncto artikel 5.1 lid 1.

 afdelingshoofddirecteurBurg.Het tijdelijk ontheffen van de

sluitingstijden voor een of

2.4.50

meer bepaalde terrassen ten

behoeve van een bijzondere

omstandigheid van tijdelijke

aard zoals bedoeld in artikel

5.6 lid 4 juncto artikel 5.6 lid 1.

 afdelingshoofddirecteurBurg.Het verdagen van een beslis-

sing op een ontheffing zoals

bedoeld in artikel 5.9 lid 2.

2.4.53

(nieuw mandaat)

 afdelingshoofddirecteurBurg.Het verbinden van voorschrif-

ten aan een vergunning voor

2.4.56

(nieuw mandaat)

een slijtersbedrijf zoals be-

doeld in artikel 7.1.

Hoofdstuk 3 (M&D)

 afdelingshoofd en door

deze nader aangewezen

medewerkers

directeurBurg.Het beslissen op aanvragen

voor en afgifte van reisdocu-

menten en het doen van alle

3.2.2

(voorbereidings) handelingen

die daarop betrekking hebben

(Regeling Paspoort-voorschrif-

ten).

 afdelingshoofd en mede-

werker Burgerlijke stand

en vreemdelingen-zaken

directeurB&WHet nemen van besluiten in het

kader van de Wet Inburgering

3.2.14

(dit mandaat ver-

valt)

Hoofdstuk 4 (MO)

Het submandaat voor de

medewerker uitkeringen

Contractbeheerder

Medewerker uitkeringen

directeurB&WBesluitvorming op grond van de

Wmo, waaronder het beslissen op

4.1.9

geldt niet voor complexe

aanvragen.

Consulent

Medewerker Sociaal Wijkteam

aanvragen voor begeleiding en

beschermd wonen - en aanpassen

De teammanager wijst bin-

nen de groep de personen

van verleende woonvoorzieningen,

vervoersvoorzieningen, rolstoelen

aan voor uitvoering van het

submandaat.

en hulp bij het huishouden in het

kader van de uitvoering Wet

Het submandaat voor con-

tractbeheerders geldt voor

maatschappelijke ondersteuning

en de Verordening maatschappelij-

woningaanpassingen totke ondersteuning gemeente ’s-

Hertogenbosch. een maximum van €

20.420,-. Daarboven is het

submandaat voorbehouden

aan de teammanager

 afdelingshoofd Wijkmanage-

ment

directeurB&WHet geven van een opdracht tot

levering van goederen en diensten

tot een bedrag van € 1.000,-.

4.5.1

De wijktafel verstrekt de

opdracht door accorderen

wijkmanagers, gebiedsmana-

ger

directeurB&WAccorderen van BIG-betalingen4.5.2

(dit mandaat

vervalt) van de BIG-aanvraag. De

uitgaande BIG-brieven

worden door de wijkmana-

ger ondertekend en op ba-

sis daarvan betaalbaar ge-

steld.

Het afdelingshoofd Wijkma-

nagement heeft mandaat

afdelingshoofd

Wijkmanagement,

directeurB&WWijk-, buurt- en dorpsbudget4.5.2

(nieuw man-

daat) tot max. € 100.000,--Dit be-wijkmanagers

drag is inclusief overheve-

ling van budgetten tussen

de wijken. Het bedrag al-

leen opnemen, indien max.

noemen nodig is.

De wijkmanager heeft

mandaat tot max. € 25.000,-

- voor zijn specifieke wijk.

Geen mandaat voor onder-

steuners.
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Hoofdstuk 5 (SO)

  directeurB&WHet aangaan van een overeen-

komst als bedoeld in artikel 6.4a

5.2.27

(nieuw man-

daat) lid 1 van de Wet ruimtelijke orde-

ning (planschadeovereenkomst)

Hoofdstuk 6 SB

 afdelingshoofd en beheerder

begraafplaats

directeurB&WHet ondertekenen van grafaktes.6.1.29

 afdelingshoofddirecteurB&WHet verpachten van het daartoe

bestemde openbaar terrein ten

6.2.26a

(nieuw man-

daat) behoeve van standplaatsen in de

binnenstad tijdens carnaval.

Hoofdstuk 7 (WXL)

Op basis van een gevali-

deerd loonwaarde-advies.

werkconsulentdirecteurB&WHet vaststellen van personen die

behoren tot de doelgroep loonkos-

7.2.19

tensubsidie op grond van artikel 6

en 7 van de Re-integratieverorde-

ning Participatiewet/IOAW/ IOAZ

’s-Hertogenbosch

Na verkregen advies UWV.WerkconsulentDirecteurB&WHet aanbieden of afwijzen van de

Participatie voorziening Beschut

7.2.24

(nieuw man-

daat) werken op basis van artikel 8 van

de Re-integratieverordening Parti-

cipatiewet/IOAW/ IOAZ

’s-Hertogenbosch.

In overleg met inkoop en

voor zover begroot en con-

form aanbestedingsregels.

directielid tot € 50.000,- per

opdracht.

afdelingshoofd tot

directeurB&WInkoop van goederen, materialen

en

diensten bij derden, alsmede het

doen van betalingen aan leveran-

7.4.1

Door de directeur schrifte-

lijk aangewezen personen

€ 25.000,- per opdracht en

unitmanagers/ bedrijfsleider/ciers, in verband met uitvoering

binnen de sector kunnen inteamleiders/programma mana-

ger jongeren tot

van de reguliere bedrijfsactivitei-

ten. voorkomende gevallen

€ 10.000,- per opdracht. werk-

leider/medewerker bedrijfsvoe-

ring 1 tot

worden gesubmandateerd

voor hogere bedragen dan

hiernaast onder subman-

daat genoemd.€ 2.500,- per opdracht

In overleg met financieel

management en binnen de

directielid tot € 100.000,- per

opdracht,

directeurB&WHet aannemen van werk, uitbren-

gen van offertes c.q. acceptatie

7.4.3

daarvoor in het bedrijfsplan

aangegeven kaders.

afdelingshoofden tot

€ 50.000,- per opdracht en

teamleiders/ unit manager/

bedrijfsleider tot € 25.000,-

orders van opdrachtgevers in ver-

band met de uitvoering van de re-

guliere bedrijfsactiviteiten. Door de directeur schrifte-

lijk aangewezen personen

binnen de sector kunnen in

voorkomende gevallen

worden gesubmandateerd

voor hogere bedragen dan

hiernaast onder subman-

daat genoemd.

Ten behoeve van de regulie-

re bedrijfsvoering en bin-

directielid tot € 50.000,- en af-

delingshoofden / managers tot

directeurB&WAangaan, wijzigen en beëindigen

van

7.4.4

nen de daarvoor in het be-€ 25.000,- teamleiders/ unitma-

nager/ bedrijfsleider/ program-

overeenkomsten met opdrachtge-

vers en drijfsplan aangegeven ka-

ders.ma manager jongeren tot €

5.000,-

leveranciers in verband met de

uitvoering van de Door de directeur schrifte-

lijk aangewezen personenreguliere bedrijfsactiviteiten.

binnen de sector kunnen in

voorkomende gevallen

worden gesubmandateerd

voor hogere bedragen dan

hiernaast onder subman-

daat genoemd.
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